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Vylepšená osvědčená kvalita
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Výroba na zakázku

Systém Huckepack Zakázková výroba pro 
zemědělství

Nástavby a přívěsy dle 
přání zákazníka

Více než 37 let zkušeností, roboticky svařovaná konstrukce a solidní, 
funkcionalistický design: to je , další krok ve vývoji našeho produktu. 
Návěs bez technického rizika: Vylepšená osvědčená kvalita!

What’s ?

K100 a K200 
Silný a lehký

  Nejnižší celkové náklady        Osvědčená technologie        Více než 200 variant



Výroba na zakázku

Dřevo Zemědělství Odpady

Vylepšená osvědčená kvalita: 
“Robotické svařování ještě zvýšilo 

spolehlivost osvědčené konstrukce.”

K400 
Vysoce odolný

  Rám po celé délce návěsu        Osvědčená robustnost        Řešení pro velká zatížení



Výroba na zakázku

Lehká verze LIGHT Dveře na obou stranách Samonosná konstrukce 
s bočními dveřmi

Prokázaná flexibilita vylepšena

  Otevření 12,9 metru       Zvedací horní paprsek (volitelně)        K dispozici také v odlehčené verzi



2 + 3

4

1

7

5

6 6. Největší lávka 
 V souladu s právními předpisy

7. Unikátní dálkové ovládání 
 Všechny funkce na  

jednom ovladači

4. PowerSheet ®

 Osvědčený systém  
automatického plachtování

5. Dura-Floor
 Extrémně odolná podlaha! 

(patentovaný)

1. Funkční design
 Integrované osvětlení

2. Teplotní ochrana
 Šetří čas a náklady na opravy

3. Standardní manometr
 Okamžitá identifikace  

znečištění podlahy

Od roku 1984 jsme 
průkopníkem ve vývoji 
našeho oboru.

Neustálé zlepšování máme 
ve své DNA.

Pro řidiče jednoduché 
& bezpečné

Užitečná 
řešení

Nejnižší pořizovací 
náklady

 Inovujeme a zlepšujeme pro vás, abychom byli stále v čele:



Robotické svařován í Intenzivní testy Více než 37 let zkušeností

Od roku 1984 se zaměřujeme na nepřetržité zlepšování jednoho produktu: návěsu s posuvnou podlahou. 
Pokaždé posuneme laťku o něco výš. To se daří díky tomu, že vytváříme jedinečné a spolehlivé vynálezy 
a inovace. Naše vozy vyvíjíme s důrazem na ty nejmenší detaily. Tímto způsobem můžeme našim 
zákazníkům garantovat bezporuchový provoz po mnoho let, nejnižší celkové náklady a maximální 
užitnou hodnotu. Zavázali jsme se k tomu a naši zákazníci to mohou potvrdit.
 
Díky tomu, že posunujeme hranice, jsme na špici ve svém oboru již více než 37 let.

Posunujeme hranice

knapen-trailers.eu
Theo van Doesburgstraat 8
5753 DL Deurne, The Netherlands


